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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
   ميسان يری تی: نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١٥ جون ١٦

  

  اردوخان نظام پايان سوی به
 
 المللی بين مفسران تمام که حالی در ودب کرده پيشبينی را اردوخان طيب رجب سقوط ٢٠١٤ مبردس از ميسان يری تی

 می باز ترکيه جمھور رئيس کارنامۀ بررسی به اينجا در کردند، می پافشاری قانونگذاری انتخابات در او پيروزی روی

 سازی ھمآھنگ در اردوخان نقش و مسلمان برادران گروه با توسعه و عدالت حزب مناسبات او نوشته، اين در .گردد

 .دھد می قرار بررسی مورد سلطان بن بندر سعودی شاھزادۀ عليه قصد سوء از پس را لمللیا بين تروريسم

 ٢٠١٥ جون ١٥ / )سوريه( دمشق / ولترشبکه

html.187882article/org.voltairenet.www://http 

 

 در او ساختن خارج موجب که ناسلط بن بندر ،سعودی شاھزادۀ عليه قصد سوء از پس اسالمگرا اردوخان طيب رجب

 سال در او .يافت ارتقاء المللی بين تروريسم ارکستر رھبر مقام به و شد شاھزاده اين جانشين شد، صحنه از ٢٠١٢ سال

 اردوخان اساس اين بر و کند، پوشی چشم مسلمان براداران اندگیپدرخو از بايستی می که شد قطر جانشين ٢٠١٤

 برای پس اين از که کرد تصور ھايش، پيروزی از مسرور  .گرفت عھده به را اسالمگرا گروه اين حقيقی رھبری

 ادقرارد و گذاشت پا زير را ناتو قواعد تصوری چنين با و بود، خواھد ضروری و ناپذير اجتناب فردی متحده اياالت

 .کرد ءامضا روسيه با را Turkish Stream استريم ترکيش
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 قانونگذاری انتخابات در شکست

 خود اکنون ھم از که اندازد می مخاطره به را اردوخان طيب رجب ھای طرح تنھا نه ترکيه قانونگذاری انتخابات نتايج

 .کند می تھديد نيز را توسعه و التعد حزب يعنی او حزب قدرت بلکه کند، می احساس ای تازه سلطان عنوان به را

 ترکيه سياسی حزب و سوسياليست، – خلق خواه جمھوری حزب کار، محافظه – ملی حرکت حزب( ديگر حزب سه ھر

 تشکيل خودشان احزاب از ائتالفی خواھند می عکس هب و کرد نخواھند ائتالف او حزب با که اند کرده اعالم )چپ –

 ھا سوسياليست به را دولتی ائتالف تشکيل بايد يا نيابند، دست ائتالفی چنين به آينده زرو ٤٥ تا که صورتی در  .دھند

 انتخابات دوباره يا — است کرده اعالم آن با را خود مخالفت توسعه و عدالت حزب که ائتالفی — کنند واگذار

 .کنند برگزار قانونگذاری

 می نظره ب نامحتمل ھنوز جون ٧ ھمين تا سياسی مفسرين تمامً باتقري ديدگاه از ھنوز انتخابات نتيجۀ مانند سناريو اين

 مجازات با مقابله برای پوتين والديمير با )استريم ترکيش( اقتصادی قرارداد امضای با اردوخان وجود، اين با .رسيد

 چنين با اردوخان .گذاشت پا زير را ناتو نوشتۀ نا قواعد است، گذاشته ءاجرا به روسيه برای اروپا اتحاديۀ که ھائی

 نفوذ با و گسترده شکل به متحده اياالت نتيجه، در. شد تبديل بروکسل و واشنگتن برای يک شمارۀ ھدف به کاری

 .کوشد می توسعه و عدالت حزب سرنگونی برای انتخاباتی اردوی در مخفيانه

 تصويب به برای واقع، در .سازد خود آن از را کرسی ٤٠٠ کرسی ٥٥٠ از تا بود برآن اردوخان انتخابات، اين برای

 می يا  .آورد دسته ب را کرسی ٣٧٦ بود اميدوار کند، واگذار او به را قانونگذاری قدرت تمام که قانونی رساندن

 می اساس اين بر و کند مراجعه رفراندم به داد می اجازه او به که موردی يعنی کند، بسنده کرسی ٣٣٠ به توانست

 گرفتن اختيار در برای کرسی ٢٧٦ به او صورت، ھر به  .رساند تصويب به را قانونی طرح ساده اکثريت با توانست

 کافی تنھائی به قدرت حفظ برای که تعدادی يعنی آورد، دسته ب را کرسی ٢٥٨ ولی بود، نيازمند رلمانیپا اکثريت

 .بود نخواھد

 دليل به ديگر سوی از و اقتصادی بخو نتايج واسطۀ به يکسو از ٢٠٠٢ سال از توسعه و عدالت حزب حاکميت

 طی که رشدی ميزان : برد می سر به فروپاشی حال در ترکيه اقتصاد ولی .گرديد ممکن ھايش اپوزيسيون بين اختالف

 سقوط و شد ريزش دچار سوريه عليه مخفی عمليات در سپس و اليبي عليه جنگ با بود رسيده %١٠ نزديکی به سال ده

 ًکامال شکل به .کند تنزل صفر زير به سرعت به خيلی تواند می که است %٣ حد در شد انميز حاضر حال در  .کرد

 .بود گذار تأثير،  ضروری اقتصادی ھمکاران و ترکيه پيمانان ھم عليه ھا جنگ اين .رسيد % ١١ به کاری بی ناگھانی

 ترميم حال در عجله با سيا بود، شده شمخدو آنھا با گذشته در که سيا سازمان رابطۀ اپوزيسيون، بين اختالف مورد در

 .است اپوزيسيون اين با مناسباتش

 اتحاد .بود روشن سادگی به موضوع آورد وجود به اردوخان گرائی قدرت که ھائی نارضايتی از بسياری به توجه با

 زيرا شد وره روب شکست اب جنبش ولی .شد تشکيل پائين از »گزی تقسيم« تظاھرات طی ، ٢٠١٣ جون از اپوزيسيون

 در .ماند باقی خيابانی خيزش يک حد در که علت اين به و شد، می پشتيبانی واشنگتن سوی از اردوخان دوران آن در

 سوريه عليه جنگ و مسلمان برادران ديکتاتوری عليهً عمدتا ولی افتاد راه سازی خانه طرح عليه تظاھرات دوران، آن

 .بود

 که کرد می تصور حزب اين نشد، توسعه و عدالت حزب سرنگونی به قادر جنبشی چنين که امر اين به توجه با

 ممنوعيت زنان، برای سری رو( گذارد ءاجرا به را گرايش اسالم برنامۀ اقتدار با تا شد آن بر و است ناپذير سرنگون

 افشای با عيار تمام سلطان تصوير ناگھان حساب، اين با .)غيره و مخالف جنس دو مجردھای برای مشترک زندگی
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 اردوخان که شنويم می شده رھگيری نیولفيت مکالمۀ يک در ٢٠١٤ بروریف در .شد مخدوش او خانوادۀ در بزھکاری

 .)١( کند پنھان را نقد دالر ميليون ٣٠ ليسوپ بازرسی از پيش که کند می سفارش پسرش به

 به محکوميت اعالم از يا بگوئيم، )٢( گولن هللا فتح اش قديمی پيمان ھم طرفداران تصفيۀ از که آن بی موارد اين تمام

 بود، داده کردھا به که ھائی وعده سپردن فراموشی به ،)٣( نگاران روزنامه وء وکال ھا، نرالج از بسياری برای حبس

 .جھان جمھوری رياست کاخ بزرگترين بنای به اقدام يا و

QU8nRrE89qg=v&embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://https  

  

  بود او خارجی سياست حاصل شکستی چنين

 سياست حاصل ًمستقيما بلکه گيرد نمی منشأ داخلی امور مورد در او ھای تصميم از اردوخان طيب رجب شکست

 شکل به که آن بی گردد می باز او ھای سال نخستين به که اقتصادی عرصۀ در ائیاستثن نتايج  .باشد می او خارجی

 اھل جھان رھبر جايگاه به را او تا بود آن بر امريکا زيرا شد، نمی ممکن شود پشتيبانی متحده اياالت سوی از مخفيانه

 عرب جمھوری تخريب عمليات در آنکارا شدن ھمراه دليل به ٢٠١١ سال در اقتصادی ھای موفقيت  .دھد ارتقاء سنت

 که کرد تمديد مصراته قبيلۀ با را ش ا تاريخی پيوندھای ترکيه .شد متوقف ،بود ترکيه اقتصادی ھمکار دومين که اليبي

 مھاجرت اليبي به نوزدھم و ھجدھم قرن در و گرويده اسالم به که ترکيه ھای يھودی يعنی شده تشکيل آغدامھا ازً عموما

  .کردند

 در مسلمان برادران که بود اميدوار ولی داد، خواھد دست از را مھمی بسيار بازارا ليبي به حمله با که بود اهآگ ترکيه

 در ٢٠١٢ سال در طرح اين واقع در .کند نفوذ سوريه و مصر ،اليبي در ًاحتماال سپس و گيرد قرار تونس دولت رأس

   .نياورد دوام ولی گرديد عملی اليبي و تونس دولت دو مورد

 .کرد پا بر عمليات سازی ھمآھنگ برای را فرماندھی ستاد ترکيه خاک در ناتو .شد سوريه عليه جنگ درگير آنکارا

 را القاعده مبارزان ناتو ،٢٠١٢  جون در ويژن گردھمآئی تا ٢٠١١ بروریف از )چھارم نسل جنگ( جنگ نخستين طی

 جبھۀ پشت تدارک به اردوخان .دھد تشکيل را »سوريه آزاد ارتش « بتواند که شکلی به کرد می منتقل ترکيه به اليبي از

 انداز چشم رويدادھائی چنين در غربی کور نشريات که حالی در بود خشنود »پناھندگان اردوگاه« نام به شده استتار

  .کردند می ترسيم »عرب بھار« راستای در را »دموکراتيک انقالب«

 برادران اتحاديۀ که بزند دامن تصور اين به توانست می مصر در مسلمان برادران انتخاباتی پيروز ٢٠١٢ جون در

 فرانسوآ و پترائوس ديويد نرالج ن،کلينت ریھيل طرح اردوخان اساس اين بر .داشت خواھند درخشانی آيندۀ مسلمان

 موضوع  .اگوئهنيکار الگوی اساس بر بار اين ولی کرد گيری پی سوريه عليه جنگ مجدد اندازی راه برای را ھوالند

 را وسيعی گسترۀ در کالسيک جنگی متن در مرکزی نقش بايستی می بلکه نبود ناتو مخفيانۀ عمليات از پشتيبانی ديگر

 .گيرد عھده به
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 عليه روياروئی در که کردند منتشر داعش ارشد افسران از يکی محمد ابو از عکسی ترکيه نشريات ٢٠١٤ اپريل ١٦

 از يکی در و شده منتقل ترکيه به ملی امنيت و اطالعات سازمان سپس و بود شده زخمی لبدا در سوريه عرب ارتش

  .گرفت قرار مداوا تحت ترکيه دھندگان ماليات پول با ختای دولتی ھای بيمارستان

  

  المللی بين تروريسم کنندۀ ھمآھنگ اردوخان، طيب رجب

 تا شد آن بر و داد نشان واکنش سوريه ملی امنيت شورای اعضای کشتار به مقاومت محور وقتی ٢٠١٢ سال جوالی در

 رھبريت تا شمرد غنميت خود برای را فرصت اردوخان طيب رجب رساند، قتل به را سلطان بن بندر سعودی ۀشاھزاد

  .کند منتقل ترکيه به سعودی عربستان از را المللی بين تروريسم

 سوريه طلبان جھاد به ًمتعاقبا تا آمدند ترکيه به جھان گوشۀ چھار از مسلح مزدور ٢٠٠.٠٠٠ از يشب سال دو طی

 جنگ تغذيۀ ھدف به پول و اسلحه انتقال برای را ای گسترده کار و ساز ترکيه ملی امنيت و اطالعات سازمان .بپيوندند

  .داشت نظارت آن بر نيز سيا سازمان و شد می تأمين قطر توسطً عموما که کرد اندازی راه

 در سوريه، مرز در اورفه شانلی در کرد، ايجاد ترکيه خاک در القاعده نظامی تمرين برای اردوگاه سه اردوخان

 و سنت اساس بر را تروريسم آکادمی و ،)استانبول نزديک( قرامان در و )انجيرليک در ناتو پايگاه کنار در( عثمانيه

  )٥) (٤( کرد ماندھیساز ھا امريکائی مکتب ھای روش

 چنی، ديک امريکا قديمی جمھور رئيس معاون مانند اردوخان، طيب رجب که اند داده نشان ترکيه دادگستری و ليسوپ

 )شود نوشته ديگری شکل به فارسیه ب است ممکن فرد اين نام -القاضی ياسين( القادی ياسين شخصی دوستان از يکی

  .است القاعده بانکدار

 فھرست در ٢٠١٢ برواکت از پيش تا را او نام متحد ملل سازمان و آی بی اف که است اساس اين بر صورت ھر در

 تعقيب تحت تروريست عنوان به جھان سر تا سر در او که دورانی طی .بودند رسانده ثبت به المللی بين ھای تروريست

 .کرد می آمد و رفت آنکارا به شخصی اپيمایھو با مخفيانه شکل به )القاضی ياسين يا( القادی ياسين بود، المللی بين

  .)٦( حفاظتی ھای دوربين قبلی انداختن کار از با البته کردند، می استقبال فرودگاه در او از اردوخان نزديک ھبانانگن

 يکی نزد که کرد پخش را ايرالينز ترکيش مدير کاراتاس محمد صدای يوتوب در شده ضبط نوار يک ٢٠١٤ چمار١٨

 اسلحه مخفيانۀ انتقال برای دولت سوی از او ئیاھو شرکت که کرد می شکايت وارناک مصطفی اردوخان، نمشاورا از

 تأسف ولی نبود المللی بين قوانين نقض نگران رتبه عالی مقام  .است گرفته قرار استفاده مورد نيجريه در حرام بوکو به

  .شود برده کار به نيز مسلمانان کشتار برای بلکه حيانمسي تنھا نه کشتار برای است ممکن ھا سالح اين که خورد می

 بار وانت و سنگين افزار جنگ تعدادی داعش برای ويژه قطار با ترکيه ملی امنيت و اطالعات سازمان ،٢٠١٤ یم١٤

 ،نبودند بيشتر نفر دص چند دوران آن در که اسالمی امارات  .فرستاد بود سعودی عربستان ھدايای جزء که نو تويوتای

  .درآورد خود تسخير به را عراق و شد تبديل نفری ھزار ده چند ارتش به ماه يک ظرف

 حالی در شد یکوبان کردھای برای کردستان کار حزب کردھای ھای کمک مانع ترکيه ،٢٠١٤ سال آخر ماه چھار طی

 با طلبان جھاد که اند دهکر تأئيد نگاران روزنامه از بسياری عکس، هب ولی  .بود کرده حمله شھر اين به داعشکه 

  .)٧( کنند عبور ترکيه مرز از توانستند می تمام آزادی

 اين با .کرد توقيف را داعش آدرس به اسلحه محمولۀ يک دادگستری درخواست به ژاندارمری ،٢٠١٥ جنوری١٩

 از را آن دارد،قرار ترکيه ملی امنيت و اطالعات سازمان مأموران نظارت زير محموله که موضوع اين کشف با وجود

 .شدند بازداشت» خيانت« اتھام به ژاندارمری سرھنگ و دادگستری مقامات رويداد، اين ۀادام در .کردند آزاد توقيف

  .)٨( کرد ءافشا را داعش برای اسلحه کاميون ٢٠٠٠ ارسال موضوع قضات از يکی دادگاه، در بازجوئی طی
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 West پوينت وست نظامی آکادمی است، شناسائی قابل سادگی به ٢٠٠٧ سال در ترکيه تروريستی نظام فقرات ستون

Point  مسلح مزدوران ھمين .اند بوده اليبي در القاعده به متعلق عراق در اسالمی امارات مأموران که است داده نشان 

 ميانه به که( سوريه آزاد ارتش تشکيل برای سپس ،)٩( شدند کارزار وارد ٢٠١١ سال در قذافی معمر سرنگونی برای

 را سوريه در القاعده عراق در اسالمی امارات در سوری اعضای .)١٠( شدند گرفته خدمت به )دارند شھرت نيز رو

 و ليبيائی مبارزان از بسياری شد، نامگذاری )داعش( عنوان به النصره جبھۀ وقتی .)النصره جبھۀ يعنی( دادند تشکيل

  .فرستادند )نيجريه( حرام بوکو به را کادرھايشان سپس و پيوستند عراق در اسالمی امارات بطن به سوری

  

 برای که اردوخان از سپاسگذاری حال در او عکس ٢٠١٠ جون در .ايرلندی و ليبيائی مليت دو با ھراتی ال مھدی

 اول صفحۀ که رويدادی اسرائيل، توسط آزادی کشتی روی او بازداشت از پس بود، آمده بيمارستان به او مالقات

 او که شد کشف )٢٠١١ جوالی( گرفت قرار سرقت مورد ايرلند در او خانۀ وقتی  .داد اختصاص خود به را روزنامه

 بوده پرداخته او به اليبي رھبر سرنگونی به کمک برای سيا سازمان که داشته اختيار در نقد پول زيادی بسيار مقدار

 ناتو سوی از و بود شده سازماندھی فرانسوی افسران توسط که القاعده قطعات از يکی ابلس،طر غند او  .است

 گونه ھمين به و بود شده تبديل قذافی طرفداران پناھگاه به که بگيرد اختيار در را ريکسوس ھتل که بود گرفته مأموريت

 ليبيائی مبارز ھزار چندين ھمراھی به و بلحاج عبدالحکيم فرمان به .)٢٠١١ تگسا( ميسان يری تی جان به قصد سوء

 ديگری خصوصی ارتش او سپس، .آمدند سوريه به فرانسه حساب به و سوريه آزاد ارتش تشکيل برای ٢٠١١ مبرنو در

 پرچم زير به ٢٠١٢ پايان درً مجددا و گرفت عھده به او خود نيز را آن فرماندھی و آورد وجود به را امت گردان نام به

 کشور وقتی )٢٠١٤ تگسا( شد برگزيده طرابلس شاروال عنوان به ،اليبي به بازگشت در .بازگشت سوريه زادآ ارتش

 .امارات و مصر پشتيبانی به طبرق در ديگری و ترکيه پشتيبانی به طرابلس در يکی شد، تقسيم دولت دو بين

  

 منازعه در ترکيه رسمی شرکت

 بازار . باستانی آثار و ھا گنجينه غارت سازماندھی با ،ءابتدا .آورد دست به اليبي عليه جنگ از بزرگی منافع ترکيه

 را قطعاتی يا و کنند خريداری را شده دزديده قطعات بتوانند تا شد پا بر جھان کلکسيونرھای برای انتاکيه در رسمی

 اتاق .سوريه قتصادیا پايتخت حلب، در صنايع تاراج با سپس .ببرند سرقت به آنھا برای که دھند سفارش آينده برای

 نظارت تحت و از جا کندهً دائما را ماشينی ابزارھای و ھا کارخانه چگونه که است داده نشان حلب صنايع و بازرگانی

 ترکيه وکالی ولی کردند، شکايت دادگاه به ھا سوری .دادند می انتقال ترکيه به ترکيه ملی امنيت و اطالعات سازمان

 .برند می سر به زندان در ھنوز و شدند بازداشت اردوخان دولت توسط

 عرب ارتش اسارت به نيز ترکيه سرباز ندينچ و فرستاد می سوريه به را خود ويژۀ نيروھای ھا مدت ترکيه ارتش

 عھده به را ٢٠١٣ مبرسپت در معلوال دھکدۀ به حمله سازی ھمآھنگ مشترک ستاد ترکيه وجود، اين با  .درآمدند سوريه

 چمار در ويژه به  .بود جھان مسيحيت آئين محل ترين قديمی ولی نداشت ژيکیيسترات ارزش ھيچ که ای دھکده .داشت
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 سعودی طرفدار( اسالم ارتش و شد سوريه خاک وارد النصره جبھۀ طلبان جھاد اسکورت برای ترکيه ارتش ،٢٠١٤

 بزرگ مادر و ھا پدربزرگ که بود ساکنانی کشتار مأموريتشان که کرد ھمراھی کسب نشين ارمنی شھر تا را )ھا

 و فرانسه که ندارد شگفتی جای .)١١( انداختند راه به ھا عثمانی که بودند شده عامی کشتار طعمۀ گذشته در ھايشان

 خاک وارد بارھا ترکيه ارتش سپس،  .کردند مخالفت امنيت شورای توسط تجاوز اين ساختن محکوم با متحده اياالت

 .کند مبادرت ديگری نبرد به که اين بدون ولی شد سوريه

 

  

 سال در کوزووو جنگ طی،  ترکيه و ناتو فرماندھی ستاد بين رابط مأمور فيدان ھاکان متحده، اياالت در ديده آموزش

 المللی بين ھای اریھمک آژانس مدير عنوان به ٢٠٠٣ سال در او اردوخان، طيب رجب اعتماد مورد مرد .بود ١٩٩٨

 التحرير حزب از و پردازد می مرکزی آسيای زبانان ترک با مناسبات توسعۀ به که آژانسی شد، برگزيده توسعه و

 سال در .)است کرده ايجاد تروريستی اردوگاه فرغانه درۀ در که مسلمان برادران از ای شاخه( کند می پشتيبانی

 در .ه شدبرگزيد یئ ھسته انرژی المللی بين آژانس در نمايندگی به و شد خاناردو وقت وزير نخست کابينۀ وارد ،٢٠٠٧

 و ترکيه در را طلبان جھاد ھای اردوگاه او . شد انتخاب ترکيه ملی امنيت و اطالعات سازمان رياست به او ٢٠١٠ سال

 را متحده اياالت تا کرد تالش اوً خصوصا  .داعش انضمام به کرد، سازماندھی سوريه در را آنھا تدارکات گونه ھمين به

 به را آنً متعاقبا تا کرد سازماندھی را غوطه در يميائیک حملۀ که بود ھدف ھمين با و  کند تشويق سوريه عليه جنگ به

 اختالف اردوخان با روسيه، با استريم ترکيش توافق امضای از پس .)٢٠١٣تگسا( دھد نسبت اسد بشار جمھور رئيس

 سازمان رياست پست به و کرد امتناع قانونگذاری انتخابات در شرکت از ٢٠١٥ چمار ٩ ولی داد، ءاسستعفا و کرد پيدا

  .گشت باز ترکيه ملی امنيت و اطالعات

  

  اردوخان طيب رجب جنايات سنگينی

 به نزديک( علوی مردم قاطعانه که جرايانی اند، کردهء افشا را اردوخان دولت جنايات گسترده شکل به ترکيه نشريات

 و کنند می دفاع خلق خواه جمھوری حزب از گسترده شکل به ھا علوی .است ساخته بيگانه او با را کردھا و )ھا علوی

  .نبود کافی جديد سلطان سازی سرنگون برای ولی .ھا خلق دموکراتيک حزب از کردھا

 روسيه جمھور رئيس اب اقتصادی عظيم قرارداد اردوخان که بود اين داد، روی ٢٠١٤ مبردس ١ در که اشتباھی

 اين از شايد  .کند می تصور الگو عنوان به و تزار عنوان به را او اشتباه به که رساند، ءامضا به پوتين والديمير

 شدن مستھلک از پس که کند پيشه را رفتاری ھمان او با کند، سقوط سوريه که وقتی متحده اياالت که داشت بيم موضوع

 پشتيبانی اروخان غرب، و شرق زمين دو روی بازی ادعای با امروز  .گرفت پيش رد حسين صدام با ايران نيروی

 .است داده دست از ،داشت خود با ١٩٩٨ سال از که را سيا سازمان ناپذير خدشه
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 رئيس جان به قصد سوء برای تبانی طرح فبيوس لوران و ھوالند فرانسوآ اردوخان، طيب رجب ،٢٠١٢مبرسپت در

  .شد مواجه شکست با عمليات اين .گذاشتند ءاجرا به را اسد بشار جمھور

  

  اردوخان طيب رجب تحولی سير

 سر عنوان به خيابان در او برجسته، شخصيت مدير، .بپردازد فوتبال حرفۀ به خواست می اردوخان بلوغ، دوران در

 الفظی تحت شکل به(ددپيون می Millî Görüş نام به گروھی به سرعت به او .کرد می زندگی بزھکار گروه يک دستۀ

 برنامۀ که اربکان الدين نجم به متعلق )»سياسی اسالم « کنيم، درک را آن شده سانسور متن در بايد که ملی نگرش يعنی

 عليه مختلف تظاھرات در و کرد می مبارزه کمونيسم عليه افراطی راست گروه در او .بود جامعه سازی اسالمی او

  .داشت تشرک ھا ماسون عليه و ھا يھودی

 خود پست از داشت وجود گرايان اسالم روی که فشاری و کودتا دليل به ولی شد، برگزيده پارلمان در ١٩٩١ سال

 خود گرای اسالم نگرش که آن بی پست اين در او شد، انتخاب استانبول شاروال عنوان به ١٩٩٤ سال در .شد محروم

 در ترکيست پان شعر قطعه يک خواندن خاطره ب او شد، نوعمم او حزب وقتی ولی .کرد وظيفه انجام کند تحميل را

  .کردند اعالم ممنوع نيز انتخابات در را او نامزدی حبس، ماه ٤ گذران از پس و شد، محکوم ھايش سخنرانی

 الدين  نجم جنبش در انشعاب ايجاد با نتيجه در .کرده متارکه گذشته اشتباھات با که بود شده مدعی اش، آزادی ھنگام

 کرد، ايجاد را توسعه و عدالت حزب او متحده، اياالت سفير کمک به .کرد گيری کناره غربی ضد گفتار از ربکانا

 هللا فتح طرفداران ھمچنين به و ،Millî Görüş ملی ديدگاه دوستان و بود آتالنتيست و گرا اسالم حال عين در که حزبی

 از که بود مذھب سنی کرد يک اوزال تورگوت .آورد در آن عضويت به را اوزال تورگوت قديمی طرفداران و گولن،

 اعالم مردود ولی شد، ٢٠٠٢ سال انتخابات برندۀ توسعه و عدالت حزب .بود ترکيه جمھور رئيس ١٩٩٣ تا ١٩٨٩ سال

 وزيری نخست مقام به که داد احازه اردوخان طيب رجب به و شد، برنده ٢٠٠٣ سال انتخابات در او حزب .گرديد

  .رسيد پايان به نيز او سياسی ھای ممنوعيت و برسد،

 کمک به او کند، تحميل را خود اسالمگرای ديدگاه که کرد فراموش رسيد جمھوری رياست مقام به اردوخان وقتی

 را )گولن هللا فتح شاگرد( داووداغلو احمد استاد نظريۀ ٢٠٠٩ سال از سپس داد، گسترش را ترکيه اقتصاد متحده اياالت

 از که مسائلی حل به تأخير قرن يک با که بود اين موضوع  .گذاشتء اجرا به »ھمسايگان با مشکل صفر«شعار با

 ھمکاری به مشترکی بازار ٢٠٠٩ سال در او جمله، از .شود داده خاتمه بود مانده جا بر عثمانی امپراتوری دوران

  .انجاميد یئ منطقه اقتصادی انفجار به که کرد ايجاد ايران و سوريه

  

 مسلمان برادران و توسعه و عدالت حزب
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 بر .است داشته مصری مسلمان برادران به خاصی توجه ھمواره Millî Görüş ملی ديدگاه دارد، متفاوتی تاريخ گرچه

 .کردند ترجمه را قطب سيد وء بنا الحسن آثار اساس اين

 .شد نزديک مسلمان برادران بهً مارس ٢٠٠٩-٢٠٠٨ سال در ھا یئ غزه عليه اسرائيل جنگ طی توسعه و عدالت حزب

 زير بود شده اندازی راه مسلمان برادران توسط که آزادی کشتی گسيل طرح از اردوخان دولت شد موجب که جريانی

 .)١٢( کند پشتيبانی سيا سازمان کيدأ نظارت تحت و دوستانه انسان ھای کمک پوشش

 محمد و اليبي در يلئجبر محمود تونس، در غنوشی شدرا از توسعه و عدالت حزب عرب، بھار روزھای نخستين از

 آنھا به و فرستاد سياسی ارتباطات زمينۀ در متخصصانی مسلمان برادران برای حزب  .کرد پشتيبانی مصر در مرسی

 .کنند تحميل و تبليغ کشورھايشان در را خود اسالمی مشترک ديدگاه کرد پيشنھاد

 ساخت فراھم استانبول در سوريه ملی شورای ايجاد برای تسھيالتی ٢٠١١ مبرسپت در اردوخان اتحاد، اين بارز نشان

 مسلمان برادران لوکنتر زير ًکامال که وسازی ساخت  .دھد تشکيل را تبعيد در سوريه دولت تا بود شده فراخوانده که

 .)١٣( بود

 عمل به استقبال قدرت در مانمسل برادران رھبران از توسعه و عدالت حزب گردھمآئی در اردوخان ،٢٠١٢ سال در

 مسلمان برادران برای ٢٠١٣ جوالی ١٠ در گونه ھمين به .مشعل خالد فلسطين از و مرسی محمد مصر از آورد،

 غنوشی راشد و )سوريه در مسلمان برادران رھبر( الشقفه رياض محمد ندا، يوسف آن در که کرد، برگزار گردھمآئی

 توسعه و عدالت حزب اعضای نه و Millî Görüş ملی ديدگاه قديمی دوستان که، بود احتياط حسب بر  .داشتند شرکت

 .فرستادند را ھا نامه دعوت

 فراخواند، امارات  بهرا مسلمان برادران و کرد اجتناب سعودی عربستان با جنگ از قطر ٢٠١٤ مبرسپت در وقتی

 در مسلمان برادران اتحاديۀ پدرخواندۀ نھات به و گذاشت آزمون به را خود شانس و شمرد غنميت را فرصت اردوخان

 .يافت ارتقاء المللی بين سطح

 

 از پيش که ترکيه امپراتوری ١٦ رزمی ھای لباس با سرباز ١٦ ھمراه به جديد شکوه با کاخ در اردوخان جمھور رئيس

 .اند کرده فرمانروائی او

  

 ترکيه آيندۀ

 بازسازی ھرگز او حرط  .اند کرده تلقی عثمانی نئو عنوان به را اردوخان طيب رجب که است گارانهسھل ان

 شکل به تواند می کرد تصور او .باشد می خود خاص قواعد با جديد امپراتوری يک ايجاد خواھان بلکه نبوده امپراتوری
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 آشيانۀ يا( )ھا گرگ درۀ( کند تکيه ترکيسم پان یرو با )داعش با سپس و التحرير حزب با( خليفه تعصب روی آلترناتيو

 .)ھا گرگ

 يک مانند ھميشه او واقع، در .کردند معرفی اقتدارگرا سياستمدار عنوان به را او که بود اشتباه روی از حال عين در

 و کارانهجنايت ماجرای چنين در او .کنيم تلقی اقتدارگرا را باند دستۀ سر توانيم نمی و کرده عمل گروه سردستۀ

 که قضاتی و ليسوپ مأموران بازداشت و سرکوب با بار ھر ولی ،شد شناسائی عمل به ارتکاب حين در بزھکارانه

 .کرد نفی را آشکار واقعيت بودند گذاشته ءاجرا به را قانون

 تشکيل یدولت ائتالف نمايندگانش از نفر ١٨ کم دست يا کند ائتالف ملی حرکت حزب با اردوخان طيب رجب اگر حتی

 .ماند نخواھد باقی قدرت در زيادی مدت او حزب دھد،

 با را آن انشعاب تواند می ندارد، توسعه و عدالت حزب با مقابله به نيازی که شود مطمئن که آن برای متحده اياالت

 .ندک تشويق خودشان حزب تشکيل برای اوزال تورگوت جمھور رئيس آتشۀ دو طرفداران و گولن هللا فتح شاگردان

 بزھکار اسالمگرای رھبران و کند آزاد را سياسی زندانيانً فورا بايد شد خواھد توسعه و عدالت حزب جانشين که دولتی

 به بخشيدن پايان  .سازد لغو عمومی افکار رضايت برای را مختلفی اسالمی انينوق سپس و دھد، قرار تعقيب تحت را

 و عراق از سيا، سازمان توسط را طلبان جھاد انتقال بايد ولی يه،سور عليه کارانه تجاوز جنگ در ترکيه مداخالت

 جمھور رئيس بين شدهء امضا قرارداد که اين محض به آينده دولت .سازد تسھيل ديگری مقصد سوی به سوريه

 .شد خواھد برخوردار متحده اياالت مالی حمايت ازً فورا ببرد سؤال عالمت زير را پوتين حمھور رئيس و اردوخان

 .انجاميد خواھد آنھا برای مساعد کشور تنھا قطر مقصد به مسلمان برادران نشينی واپس به توسعه و عدالت حزب سقوط

 .شتبردا ای کننده اميدوار ھای گام مصر و سوريه در صلح برای و سازد روشن بايد نيز را اليبي و تونس انداز چشم

Thierry Meyssan  
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